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_____________________________________________________________________________
”20” martie 2018
ORDIN nr. 5.1

„Cu privire la aprobarea Regulamentului
Comisiei de acordare a scutirilor de uz terapeutic”
În baza art. art.8 pct.1 din Legea nr.85-XIV din 11.07.2012 pentru prevenirea şi
combaterea dopajului în sport.
ORDON:
1. Se aprobă Regulamentul Comisiei de acordare a scutirilor de uz terapeutic și anexa
acestuia.
2. Juristuconsultul Agenției Naționale Antidoping, dna Ecaterina Percic, va asigura
publicarea prezentului ordin pe site-ul Agenției.
3. Controlul executării prezentului ordin îl exercită dl Mihail Grumeza, Director General
adjunct.

Director General
Agenţia Naţională Antidoping

Serghei AFANASENCO

Anexa la Ordinul
Nr. 5.1 din 20 martie 2018

REGULAMENTUL
Comisiei de acordare a scutirilor de uz terapeutic
I.

DISPOZIŢII GENERALE

1. Comisia de acordare a scutirilor de uz terapeutic (în continuare – Comisia) este
instituită în vederea asigurării aplicării procedurii de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic (în
continuare – SUT) pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a acestora, în
conformitate cu procedura descrisă în Standardul internaţional de acordare a scutirilor pentru uz
terapeutic al Agenţiei Mondiale Antidoping (în continuare – WADA), conform cerințelor art.8
pct.1 din Legea nr.85-XIV din 11.07.2012 pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
2. Comisia activează pe lingă Agenția Națională Antidoping a Republicii Moldova în baza
principiilor legalităţii, profesionalismului, independenţei şi imparţialităţii.
II.

MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI

3. Comisia este instituită prin ordinul Agenției Naționale Antidoping a Republicii
Moldova, fiind constituită din 5 membri:
- 1 reprezentant al Agenției Naționale Antidoping a Republicii Moldova,
- 4 speciliaști independenți din domeniul medicinei,
4. Agenția Națională Antidoping a Republicii Moldova va desemna şi va numi membrii
Comisiei.
5. Membrii Comisiei trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
- studii medicale superioare,
- experienţa de muncă îm domeniul medicinei – minim 5 ani;
- experienţa în îngrijirea şi tratamentul sportivilor, cunoştinţe în medicina clinică şi
sportivă;
- reputație ireproșabilă și autoritate în domeniu,
- cunoaşterea legislaţiei în domeniul conformităţii.
6. Durata mandatului membrilor Comisiei este de_patru_ani, cu posibilitatea prelungirii
acestuia, la solicitarea Agenţiei.
7. Mandatul membrilor Comisiei încetează înainte de termen în următoarele cazuri:
- prin renunţarea la calitatea de membru;
- ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor ce le revin;
- prin deces.
8. Membrii Comisiei semnează o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate, conform
anexei. În cazul existenţei unui conflict de interese, membrul comisiei nu va participa la şedinţa
în cauză.
9. Membrii comisiei sînt egali în drepturi şi nimeni nu este în drept să intervină în
activitatea lor.

10. Calitatea de preşedinte al Comisiei este exercitată de către reprezentantul Agenției.
11. Președintele Comisiei:
- organizează şi coordonează activitatea Comisiei;
- convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei;
- informează membrii comisiei şi sportivul şi/sau reprezentantul acestuia despre
convocarea şedinţei Comisiei cu cel puţin 5 zile înainte;
- expediază informaţiile relevante din dosar membrilor Comisiei pentru a lua cunoştinţa cu
cel puţin 3 zile înainte.
12. Şedinţele Comisiei se desfăşoară în incinta Agenției Naționale Antidoping a Republicii
Moldova şi nu sunt publice.
13. La şedinţele Comisiei pot participa sportivii şi/sau reprezentanţii sportivilor, fără drept
de vot.
14. Şedinţa Comisiei se consideră deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din
membri, decizia Comisiei se consemnează în proces-verbal, semnat de toţi membrii prezenţi ai
Comisiei.
15. Atribuțiile Comisiei includ examinarea solicitărilor, acordarea sau refuzul de acordare
a SUT, efectuate sub aspectul tainei medicale, atât în mod în mod ordinar, cât și retroaciv.
16. Deciziile Comisiei trebuie să fie conforme cu:
- cerinţele standardului de referinţă (Standardul Internațional de Acordare a Scutirilor de
Uz Terapeutic a WADA), Codului Mondial Antidoping 2015 ( art.4.4; 13.4) şi recomandările
documentelor “Informaţii medicale pentru suportul deciziilor SUT”, publicate pe pagina web al
WADA.
- legislaţia în vigoare aplicabilă domeniului dat.
- deciziile comisiei vor fi publicate în ADAMS (Anti-Doping Administration and
Management System).
17. Deciziile Comisiei privind acordarea scutirilor de uz terapeutic, pentru a fi imparţială şi
independentă, trebuie să aibă la bază următoarele:
- să respecte dovezile obiective referitoare la realizarea unor criterii de expertiză;
- să respecte acţiunile suplimentare ce urmează a fi întreprinse în timpul expertizei privind
scutirile de uz terapeutic.
18. Criteriile de evaluare de acordare a scutirilor de uz terapeutic de către Comisie:
- Nu există o alternativă rezonabilă terapeutică față de utilizarea Substanței interzise sau
metodei interzise.
- Utilizarea în scop terapeutic a substanței interzise sau a metodei interzise nu va creşte
performanța mai mult, decât revenirea a starea de sănătate normal a sportivului, ca urmare a
tratamentului bolii medicale acute sau cornice.
- Substanța interzisă sau metoda interzisă în cauză sunt necesare pentru a trata o afecțiune
medicală acută sau cronică, astfel încât sportivul să nu aibă o înrăutăţire semnificativă a stării de
sănătate în cazul omiterii din tratament a substanței interzise sau a metodei interzise.
- Necesitatea utilizării substanței sau metodei interzise nu este o urmare a utilizării altei
substanțe sau metode interzise (fără SUT).
III DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE COMISIEI

19. Comisia are următoarele obligaţii:
- respectarea prevederilor prezentului Regulament;
- asigurarea veridicităţii, exactităţii şi obiectivităţii rezultatelor activităţii;
- respectarea termenelor de examinare a dosarelor (nu mai mult de 21 de zile);
- respectarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul activităţii.
20. Comisia dispune de următoarele drepturi:
- să ceară de la solicitant, reprezentantul sportiv, medic sportiv informaţii şi documente
suplimentare;
- să emită decizii privind acordarea sau refuzul de a acorda SUT, conform cerințelor art.8
pct.1din Legea nr.85-XIV din 11.07.2012 pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
21. Comisia este responsabilă de:
- legalitatea deciziilor luate;
- aducerea la cunoştinţa tuturor părţilor interesate despre hotărîrile luate;
- veridicitatea, exactitatea şi obiectivitatea rezultatelor activităţii;
- examinarea dosarului în termenii stabiliţi;
- informarea în scris a sportivului referitor la domeniile de acțiune a STU,
- respectarea confidenţialităţii în conformitate cu prevederile Standardului International
privind protecţia informaţiilor cu caracter personal..
22. Agenția Națională Antidoping a Republicii Moldova acordă SUT numai în cazul
aprobării prin votul a cel puţin 2/3 din membrii Comisiei prezenţi la şedinţă, consemnat într-un
proces-verbal de acordare a SUT, conform cerințelor art.8 pct.1 in Legea nr.85-XIV din
11.07.2012 pentru prevenirea şi combaterea dopajului în sport.
IV DISPOZIŢII FINALE
23. Sportivii sau reprezentanții sportivilor sînt în drept să conteste decizia sau refuzul
Comisiei în condiţiile Standardul Internațional de Acordare a Scutirilor de Uz Terapeutic, la
Comisia de Apel privind scutirile de uz terapeutic al WADA
24. În termen de 2 luni din data primei ședințe a Comisiei, vor fi elaborate și publicate:
documentul intern ”Procesul de acordare a SUT”, care va conține obligatoriu categoriile de
sportivi din jurisdicția Agenției și procedura internă pentru acordarea SUT retroactiv.
25. În cazul existenţei unor divergenţe între textul prezentului Regulament şi Standardul
Internaţional pentru SUT, prevederile Standardul Internaţional vor prevala.

Anexa Nr.1
la Regulamentul Comisiei
de acordare a scutirilor de uz terapeutic
DECLARAŢIE
Prin prezenta, declar că prin semnătură mă angajez să respect cerinţele definite în
Regulamentul Comisiei de de acordare a scutirilor de uz terapeutic şi legislaţia în vigoare.
Imparţialitate: Voi îndeplini obligaţiile funcţionale independent, voi trata egal toate
persoanele cu care voi fi în contact în timpul activităţii mele, luînd aceleaşi măsuri, aplicînd
aceleaşi acţiuni pentru situaţii similare, fără a fi influenţat de anumite considerente.
Confidenţialitate: Voi asigura securitatea informaţiei obţinute în exercitarea funcţiei, mă
angajez ca după încheierea activităţii să nu păstrez copii ale informaţiilor primite şi
documentaţiei realizate.
Obiectivitate: Voi acţiona fără idei preconcepute, în mod obiectiv indiferent de
eventualele presiuni, care pot apărea de la terţele persoane.
Nediscriminare: Mă voi comporta echilibrat şi nediscriminatoriu în timpul activităţii
mele.
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